


Site de CartaCapital dirigido para educadores, alunos e 
interessados, o Carta Educação nasceu em outubro de 2015 
sob o princípio de que a educação é a base para a construção 
de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Sabemos 
também que o debate educacional torna-se mais rico e plural 
quando deixa de ser uma exclusividade das escolas, alunos, 
professores e gestores das redes de ensino e passa a ser uma 
preocupação de todas as esferas da sociedade. 
Nossa proposta editorial é levar alguns temas da atualidade 
para a sala de aula e propor reflexões e discussões a respeito 
de um determinado assunto, sempre com o foco no 
desenvolvimento do olhar crítico do educador e do aluno.  
Assim, por meio de reportagens, artigos e outras seções que 
abarcam atualidades, políticas públicas, inovações e 
tendências na área educacional, Carta Educação busca 
contribuir para a formação de cidadãos mais críticos, 
sintonizados com os problemas de sua região, país e agentes 
de sua transformação. 
CARTAEDUCACAO.COM.BR   
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CARTA EDUCAÇÃO - AUDIÊNCIA 

Fonte: Google Analytics – Primeiro semestre de 2016 
¹Crescimento de 251% com relação ao período de out -dez/2015 
²Crescimento de 242,5% com relação ao período de out -dez/2015 
 

148.237 MÉDIA/MÊS  

DE PAGE VIEWS¹ 

204.518 MÉDIA/MÊS  

DE UNIQUE VISITORS² 

56’’ MÉDIA/MÊS  

DE TEMPO NO SITE 

FAIXA ETÁRIA 

64% 
MULHERES 

36% 
HOMEM 

AQUISIÇÃO 



SITE CARTACAPITAL 

5,9 MILHÕES 
UNIQUE VISITORS* 

 

6,6 MILHÕES 
PAGEVIEWS* 

 

Com mais de 5,5 milhões de visitantes únicos por mês em média, 
1,7 milhão de seguidores no Facebook e 1,3 milhão de fãs no 
Twitter, CartaCapital está entre os 10 maiores produtores 
nacionais de conteúdo jornalístico na internet. Norteado pelos 
mesmos princípios que compõem o DNA da revista impressa, o 
site de CartaCapital consegue ir além do papel e diversificar o 
público e os assuntos abordados. Firmou-se nos últimos anos 
como uma referência na abordagem de temas ligados a gênero, 
raça e direitos humanos. Colunistas como Djamila Ribeiro, 
Douglas Belchior e Aline Valek tornaram-se referência no mundo 
digital a partir dos blogs e colunas publicados em nossas páginas 
na internet. 
O engajamento dos leitores e o alcance de nosso conteúdo não 
para de crescer. Em março de 2016, alcançamos a marca de 8 
milhões de visitantes únicos. Mais de 1 milhão de internautas já 
assistiram vídeos da tvCarta. E o acesso, seja via redes sociais, 
seja por busca orgânica, cresce a taxas exponenciais, o que nos 
leva a projetar uma audiência de 16 milhões de visitantes únicos 
por mês até 2021.  



OPORTUNIDADES 



OPORTUNIDADES 

PATROCÍNIO 
INSTITUCIONAL 

(Platinum, máster ou ouro) 
 

O anunciante terá prioridade 
na escolha da editoria para 

atrelar a sua marca ao 
conteúdo que melhor lhe 
representa, além de maior 

exposição nos espaços 
publicitários disponíveis no 
portal Carta Educação e no 

portal CartaCapital.  

PATROCÍNIO DE 
EDITORIA 

 
Para o anunciante que tem 

interesse em se apropriar de 
um tema já existente no site 
junto com exposição da sua 

marca, ou que sugira um novo 
tema que será desenvolvido 

pela equipe do portal. 

CONTEÚDO 
PROPRIETÁRIO 

 
Para o anunciante que já 

possui um conteúdo pronto e 
quer disponibilizar no portal 

para ampliar a sua exposição. 



FORMATOS DE MÍDIA 

WALLPAPER 

290X90 

SUPERBANNER 
 
Medidas: 728x90 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: 
HTML5, JavaScript, 
JPEG ou GIF 

SUPERBANNER 
EXPANSÍVEL 
 
Medidas 
Aberto: 728x400 px 
Fechado: 728x90 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: HTML5, 
JavaScript, JPEG ou GIF 

RETÂNGULO 
 
Medidas: 300x250 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: HTML5, 
JavaScript, JPEG ou GIF 

BOTÃO 
 
Medidas: 290x90 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: HTML5, 
JavaScript, JPEG ou GIF 



FORMATOS DE MÍDIA 

WALLPAPER 

290X90 

SELO PATROCÍNIO 
 
Medidas: 88x31 px 
Peso: até 20 kb 
Extensão: JPEG 
Estático 
*veiculado somente em home ou sub-home 
** não apresenta relatório de impressão  
e click. Somente pageviews (Analytics) 
*** Link direcionável 

DHTML 
 
Medidas: 300x250 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: HTML5, 
JavaScript, JPEG ou GIF 
*Botão fechar obrigatório na peça 
**A veiculação desta peça só é feita 
através de tag rich media 1x1. 

EXTRA BANNER 
 
Medidas: 970x90 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: HTML5, 
JavaScript, JPEG ou GIF 

HALFPAGE 
 
Medidas: 300×600 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: HTML5, 
JavaScript, JPEG ou GIF 



FORMATOS DE MÍDIA 

WALLPAPER 

290X90 

SKY 
 
Medidas: 200x446 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: HTML5, 
JavaScript, JPEG ou GIF 

INBANNER VÍDEO 
 
Medidas: 300×250 px 
Peso: até 40 kb 
Extensão: txt 
Tempo: até 30 seg 
*A veiculação desta peça só é feita 
através de tag. Possibilidade de 
reproduzir um vídeo no formato 
integrado 300x250. Botão para início do 
vídeo obrigatório na peça. 
 

WALLPAPER (BG) 
 
Medidas: 1680x1000px 
Peso: até 1mb 
*A veiculação desta peça só é feita através 
de tag rich media 1x1 ou 728x90 ou 
300x250 de AdServers terceiros, com 
anúncios produzidos em HTML5. O criativo 
é hospedado pela agência/anunciante. 

MOBILE BANNER 
 
Medidas: 300x50 px 
Peso: até 60 kb 
Tipo de arquivo: HTML5, 
JavaScript, JPEG ou GIF 

*Layout exemplo 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PARA PEÇAS INTERATIVAS 
NAVEGADORES Internet Explore (7.0 ou superior), Google Chrome, Firefox, Safari. 

PEÇA COM VÍDEO 1MB e até 2 minutos de exibição, sendo obrigatório o botão Play para iniciar o vídeo. 

CLICK TAG %%CLICK_URL_UNESC%% 

EXEMPLO DE CLICKTAG HTML <a href='%%CLICK_URL_UNESC%%%%DEST_URL_ESC%%' target="_blank"> <img 
src='//www.google.com/img.gif'> </a> 

CACHE BUSTER %%CACHEBUSTER%% 

ENVIO DO MATERIAL Encaminhar o material por e-mail com no mínimo 48 horas de antecedência, junto com 
a URL de destino. 

¹Para anúncios produzidos em HTML5 aceitamos apenas tags de AdServers terceiros. O criativo é hospedado pela 
agência/anunciante. 
²Ao criar as peças, a área de clique deve se limitar-se a área do banner. 
*Para formatos diferenciados, consulte a equipe comercial. 



TABELA DE PREÇOS 

PATROCÍNIO INSTITUCIONAL MASTER 

*Consulte a equipe comercial sobre as oportunidades de Patrocínio. 

FORMATOS R.O.S HOME INTERNAS 

BOTÃO(CPM)  R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 70,00 

DHTML (DIÁRIA) R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

EXTRA BANNER (CPM)  R$ 100,00 R$ 120,00  R$ 110,00 

HALFPAGE (CPM) - - R$ 170,00 

INBANNER (CPM) R$ 150,00  R$ 170,00 R$ 140,00  

RETÂNGULO (CPM) R$ 65,00 R$ 75,00 R$ 55,00 

SELO PATROCÍNIO – EDITORIAS/COLUNAS (MENSAL)  -  - R$ 32.000,00 

SKY (CPM) R$ 150,00 R$ 170,00 R$ 140,00 

SUPERBANNER (CPM) R$ 87,00 R$ 97,00 R$ 75,00 

SUPERBANNER EXPANSÍVEL (CPM) R$ 120,00 R$ 130,00 R$ 97,00 

WALLPAPER (DIÁRIA) R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 



 
Diretora de Publicidade  
 
 

Simone Puglisi 
(11) 3474-0178 
(11) 99327.1745 
simone@cartacapital.com.br 
 
Gerente de Negócios – SP 
 
 

Luciana Wensko 
(11) 3474-0159 
(11) 98945.7966 
luciana@cartacapital.com.br 
 
*Para contatos regionais, informe-se com: 
comercial@cartacapital.com.br 

EQUIPE COMERCIAL 

PATROCÍNIO INSTITUCIONAL MASTER 




